Ett centrum för idrottsmedicin

Capio Artro Clinic erbjuder högspecialiserad vård till patienter som
har problem med knä, axel, fot, höft
eller armbåge. Våra erfarna ortopeder
och sjukgymnaster tar hand om både
vardagsmotionärer och elitidrottare.
Vår vision är att vara ”en ledande vän”
inom vårt område.
Vi strävar efter att bli ett ännu bredare idrottsmedicinskt
centrum, bland annat genom att knyta forskningsverksamhet till oss och utveckla våra IT-system för bättre service.
Vi välkomnar patienter från hela landet och har förutom
avtal med Stockholms Läns Landsting, samarbetsavtal
med ett ﬂertal försäkringsbolag och andra landsting i
Sverige. Kontakta oss för mer information om hur du
kan bli patient hos oss.

Capio Artro Clinic i siffror
• 40 medarbetare varav 13 ortopedspecialister,
9 sjukgymnaster samt en handfull blivande
specialistläkare och gästande utländska läkare.
• Vi tar emot ca 25.000 patientbesök per år.
• Vi utför ca 4.000 operationer per år.
• Omsättning: ca 80 MSEK.

Vi använder oss av artroskopisk titthålsteknik som
bidrar till att förkorta operations- och rehabiliteringstiden
samt förbättra operationsresultatet. Exempel på ingrepp
är operation av korsbanden i knät och av axlar som
hoppar ur led. Vi utför även titthålskirurgi i höftleden
samt olika typer av operationer som minskar besvär
av broskförslitningar och omfattande knäskador. Våra
läkare har lång erfarenhet av artroskopisk kirurgi och är
specialiserade inom just detta område.

Svensk idrott väljer oss
Vi samarbetar med idrottsrörelsen i Sverige. Det är en
viktig del av vår verksamhet som vi är stolta över och
som bland annat omfattar idrottsmedicinsk service för
ﬂera landslag och idrottsklubbar. Vi har också uppdraget
att ta hand om alla olympier i ett nära samarbete med
Sveriges Olympiska kommitté.

Stödfunktioner för bättre service
Vi arbetar aktivt med att utveckla stöd för verksamheten,
till exempel vård- och rehabiliteringsplaner samt IT-stöd.
I vår omfattande IT-satsning ingår bland annat ett system
för uppföljning av operationsresultat, bildlagring från
operationer, elektroniska recept och röntgenremisser,
patientinformation, operationsplanering samt kontakt
via SMS. Det ﬁnns också en webbportal – Artro Online
– för patienter och inremitterande läkare.

Vi har tillgång till en egen magnetkamera vilket
både förkortar väntetiden och förenklar vårt arbete.
Vår målsättning är att röntgen utförs samma dag som
patienten besöker kliniken.
Artro Online

Artro Online är ett webbaserat informationssystem där
både patienter och samarbetspartners kan kommunicera
med oss. Här kan du exempelvis boka och avboka tider,
beställa patientinformation, uppdatera din kontaktinformation, lämna meddelande till din läkare eller till
mottagningen.

Bredare service i ändamålsenliga
lokaler
Under våren 2007 ﬂyttar kliniken in i nya lokaler vid
Sophiahemmet i Stockholm. Den nya lokalen ger oss
fem nya operationssalar och gör också att vi kan bredda
rehabiliterings- och utbildningsverksamheten. Förutom
traditionell rehabilitering och bassängträning kan vi
erbjuda intensivrehabilitering med inackordering för
personer som inte bor i närheten, hälsokontroller med
mera. Vi kommer i och med detta att knyta ﬂer sjukgymnaster, fysiologer och allmänläkare till kliniken.

Utbildningar för medarbetare i vården
Capio Artro Clinic erbjuder vidareutbildning för alla som
vill lära sig mer om idrottsmedicin. Vi kommer att erbjuda riktade utbildningar för läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor, undersköterskor och andra medarbetare i vården. Detta innebär högspecialiserade utbildningar – från
avancerad artroskopisk kirurgi till allmänna kurser inom
området idrottsmedicin. Internationella konferenser för
både läkare och sjukgymnaster är också inplanerade.

Centrum för idrottsskadeforskning
och utbildning
Vi vill vara med och förbättra den idrottsmedicinska
kompetensen i Sverige. En av våra målsättningar är
att utveckla en plats där klinik och forskning förenas.
Vi har därför tillsammans med Karolinska Institutet
skapat Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning
(Stockholm Sports Trauma Research Center). Centrumet
är placerat hos oss, på campusområdet vid Sophiahemmet, och bedriver högkvalitativ forskning. I närheten
ﬁnns Idrottshögskolan, Tekniska högskolan, Stockholms
Olympiastadium, Riksidrottsförbundet och Sveriges
Olympiska kommitté.

Våra värderingar
Patient- och kundfokus
Vi glömmer aldrig vem vi främst är till för.

Förtroende
Vi skapar förtroende i vår omvärld genom
att visa vår vilja och vår förmåga.

Respekt och empati
Vårt arbete präglas av medkänsla, delaktighet
och respekt för individens integritet.

Nytänkande
Vi tar initiativ och ser nya vägar att utveckla
och förbättra vårt arbete.

Samhällsnytta
Vi eftersträvar uthålliga och utvecklande
relationer till våra uppdragsgivare, för att öka
samhällsnyttan av vårt arbete.
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